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TESTE DO EQUIPAMENTO RÁDIO RF-7800V-HH

PROMOÇÃO DE OFICIAL E SOLDADOS

INÍCIO DA SELEÇÃO DOS CONSCRITOS

   No dia 8 de janeiro, a 7ª Companhia de Comunicações, apoiada pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas, realizou o rastreamento do
rádio RF-7800V-HH no software Pacificador, por intermédio do aplicativo FalconSync, software integrante da Família de Aplicativos de
Comando e Controle da Força Terrestre (FAC2FTer). O resultado atingido representa uma alternativa para o software Pacificador, permitindo
uma nova concepção do seu emprego em operações de Defesa Externa. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 6 de janeiro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou uma formatura em comemoração aos militares recém-promovidos da 
OM: 1º Ten Asael, ao posto de Capitão e os Soldados Silva, Matias, Candido e Erick, à graduação de Cabo. Na oportunidade, todos foram
parabenizados e receberam as divisas correspondentes ao posto e graduação conquistados. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   Do dia 25 a 29 de janeiro, a 7ª Cia Com iniciou a Seleção Complementar do contingente de Efetivo Variável que irá incorporá no ano
de 2016. Durante esta 1ª fase, foram realizados os exames médicos pela Seção de Saúde da OM para que, posteriormente, na 2ª fase, os 
conscritos retornem no mês de fevereiro para complementação e finalização da seleção. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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PALESTRA VALORIZAÇÃO DA VIDA

APRESENTAÇÃO DE MILITARES

DESPEDIDA DE MILITAR

   No dia 28 de janeiro, foi realizada na 7ª Cia Com, uma palestra sobre o Programa de Valorização da Vida, com ênfase na prevenção do
auto-extermínio (suicídio). A atividade é coordenada pela Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS) e foi 
ministrada pelo Cap João Batista, da Capelania oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooMilitar da 7ª Região Militar.

   Entre os dias 27 de janeiro e 5 de fevereiro, apresentaram-se prontos na 7ª Companhia de Comunicações, o 1º Sgt Balbino, da Arma
de Comunicações, transferido do 16º Pel Com Sl, e o 3º Sgt Leandro Viana, da Arma de material Bélico, transferido do 5º R C Mec.
Os integrantes da Companhia deram as boas-vindas aos novos integrantes da OM e desejam sorte e sucesso nessa nova etapa de
suas carreiras. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

   No dia 5 de fevereiro, despediu-se, após 10 anos de serviço na 7ª Cia Com, o 2º Ten QAO Bruno, em função de sua transferência
para o Comando Militar do Nordeste. Na oportunidade, foi entregue uma lembrança da OM e a leitura da referência elogiosa pelo 
Cap Rodrigues Filho, Subcomandandte da Companhia. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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COMBATE À DENGUE

SELEÇÃO COMPLEMENTAR

OPERAÇÃO ZERO AEDES

   Durante o mês de janeiro e fevereiro, militares da 7ª Companhia de Comunicações vem realizando, periodicamente, ações para
combater o mosquito transmissor da Dengue, da Chikungunya e da Zica, nas instalações sob responsabilidade da OM. as medidas
consistem, basicamente, de palestras e de instruções, que visam abordar as formas de contágio e de prevenção, conscientizando o
público interno e seus familiares, de vistorias em todas as caixas d’água e reservatórios, de inspeções semanais em possíveis locais
que contribuam para ploriferação do vetor e realização da poda de árvores. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   De 15 a 19 de fevereiro, a 7ª Companhia de Comunicações conduziu a 2ª fase da seleção complementar do contingente de conscritos previsto
 para incorporar no ano de 2016. Na oportunidade foram realizadas as seguintes atividades: entrevista, teste de habilidades e testes físicos. 

   Entre os dias 13 e 19 de fevereiro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou a 3ª e 4ª fase da Operação Zero Aedes. A fase 3 consistiu 
em realizar a conscientização da população e ocorreu no bairros de Lagoa Encantada, UR-2, UR-3 e UR-5, através de distribuição de 
panfletos informativos de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue. Já a fase 4 consistiu em palestras nas escolas estaduais
e municipais dos mesmos bairros da fase 3, onde também foi abordado o combate e a prevenção aos focos do mosquito transmissor da 
Dengue, da Chikungunya e da Zica.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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APRESENTAÇÃO DE MILITARES

   Entre os dias 10 e 15 de fevereiro apresentaram-se, prontos para o serviço na 7ª Cia Com, o 3º Sgt Texeira, transferido do 1º B Com Sl
 e o 3º Sgt Erialdo, transferido do 22º BI Mtz, ambos da Arma de Comunicações e o 3º Sgt Diego Albuquerque, da Arma de Intendência,
transferido do 61º BI Mtz. Na oportunidade, o Cap Rodrigues Filho, Subcomandante da Companhia desejou boas-vindas aos novos 
integrantes da OM. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BAIXA DO EV DE 2015

   No dia 19 de fevereiro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou a formatura de licenciamento do Efetivo Variável incorporado no
ano de 2015. Na ocasião, o Cap Rodrigues Filho, Subcomandante da OM, realizou as despedidas e a entrega dos Certificados de Reservistas
e dos Diplomas de Honra ao Mérito, exclusivamente para aqueles que foram merecedores desta distinção. oooooooooooooooooooooooooo

CORRIDA DA PAZ 

   No dia 14 de fevereiro, a 7ª Cia Com participou da Corrida da Paz, atividade criada pelo CISM (Conselho Internacional de Esportes 
Militares), que visa promover no âmbito das Forças Armadas a prática desportiva sem fins competitivos, como por exemplo, uma 
caminhada ou corrida. O evento aconteceu na orla de Boa Viagem e contou com a participação das OM no âmbito do CMNE e 
demais Forças Armadas sediadas no Estado de Pernambuco.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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BAIXA DE MILITARES DO EFETIVO PROFISSIOANAL

   No dia 26 de fevereiro, a 7ª Companhia de Comunicações fez suas despedidas aos militares do Efetivo Profissional por término de tempo
de serviço no Exército. O Comandante da OM, Maj Malheiros, cumprimentou todos os militares e fez a entrega de Diplomas de Honra ao 
Mérito e de lembranças da Companhia aos militares que deixaram o convívio diário na 7ª Cia Com. Foram os seguintes militares: ooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
3º Sgt Charleston, 3º Sgt Jailson Nascimento, Cb Jânio, Cb Soares, Cb Bruno, Cb André Bezerra, Sd Carvalho, Sd Wanderson, 
Sd Wilson, Sd Acson, Sd Fontes e Sd Raul.  

PROMOÇÃO DE MILITAR

   No dia 19 de fevereiro, a 7ª Cia Com realizou uma formatura em homenagem à promoção do Al CFST Breno à graduação de 3º Sgt.
Na oportunidade, o Cap Rodrigues Filho, Subcomandante da OM, fez a entrega solene das divisas ao militar e desejou sucesso e feli-
cidades nessa nova etapa de sua vida. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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VISITA TÉCNICA DA SEAD

INCORPORAÇÃO 2016

   No dia 29 de fevereiro, a 7ª Cia Com recebeu a visita da Srª Cristiane Coelho e do Sr Geziel Bezerra, ambos da SEAD (Superintendência
Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência), para uma visita técnica de acessibilidade. Os representantes do referido Órgão, acompanhados 
de militares da OM, percorreram as áreas e instalações da Companhia verificando os pontos de acesso com objetivo de que o Comando
implemente as mudanças possíveis relativas à mobilidade de pessoas com deficiência. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 2 de março, a 7ª Companhia de Comunicações realizou a Solenidade de Incorporação do novo contingente de recrutas do
ano de 2016. O evento teve início com a abertura do Portão das Armas pelo Comandante da OM, Maj Malheiros, acompanhado pelo
Sd Ramon, soldado mais novo a incorporar. Logo após a entrada dos 84 jovens recém-incorporados, teve início a formatura geral,
quando pela primeira vez, os recrutas de 2016 entraram em forma no pátio Marechal Rondon junto com o Efetivo Profissional da
7ª Cia Com. Prestigiaram a atividade, familiares e amigos dos recrutas do corrente ano. ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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PROMOÇÃO DE MILITARES

DESCARTE DE MATERIAL ELETRÔNICO

ALMOÇO PARA ANIVERSARIANTES

   No dia 4 de março, a 7ª Companhia de Comunicações realizou uma formatura em comemoração aos militares recém-promovidos da
OM: Soldados Artur, Victor e Lucas Silva, à graduação de Cabo NB. Na oportunidade, todos foram parabenizados pelo Comandante da
OM, Maj Malheiros, de quem receberam as divisas correspondentes à graduação conquistada.oooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 9 de março, a 7ª Companhia de Comunicações realizou o descarte controlado de material de informática inservível da
OM, tais como: monitores, impressoras, placas-mãe, gabinetes, fontes de alimentação e notebooks. A atividade está inserida no
plano de Gestão Ambiental da OM e teve como objetivo contribuir para correta destinação do lixo eletrônico, realizando a sua
entrega nos pontos de coleta da Prefeitura do Recife, conhecido como EcoPontos. oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 10 de março, foi realizado pelo Comando da Companhia o tradicional almoço de confraternização para os aniversariantes dos
meses de janeiro e fevereiro. Após mensagem de reflexão feita pelo S Ten Francisco, o Maj Malheiros, Comandante da Companhia,
cumprimentou e parabenizou todos os militares pela data natalícia. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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PALESTRA CONTRA DROGAS

CULTOS RELIGIOSOS

   No dia 17 de março, a 7ª Cia Com recebeu a visita do Sr Marcio Gonçalves Santos, missionário do Projeto Cristolândia, da Conven-
ção Batista Brasileira, para proferir uma palestra sobre combate e prevenção às drogas. A atividade está inserida no Projeto Saúde
e Bem Estar, desta OM, e teve como objetivo apresentar ao Efetivo Variável as consequências maléficas do uso de drogas.  oooooo

   No dia 18 de março, a 7ª Companhia de Comunicações recebeu a visita do Maj Medeiros e do Cap Yuri, ambos, Capelães Militares, para 
a realização do 1º Culto religioso do ano na Cia. A atividade está inserida no Projeto frei Orlando, desta OM, e teve participação de todo o
efetivo da 7ª Cia Com. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE
(FAZENDO O DEVER DE CASA)

   No dia 11 de março, militares da 7ª Companhia de Comunicações realizaram uma série de ações para combater o mosquito trans-
missor da Dengue, da Chikungunya e da Zica nas instalações sob responsabilidade da OM. As medidas, que agora contam com o 
reforço do efetivo Variável recém-incorporado, contribuíram, também, para despertar nesses jovens militares a importância de cada
um nesta campanha. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   
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TIRO DE INSTRUÇÃO BÁSICO

MARCHA DE 8 Km

DIA VERDE PARA O EFETIVO PROFISSIONAL

   No dia 21 de março, a 7ª Companhia de Comunicações realizou o Tiro de Instrução Básico para o Efetivo Variável de 2016. A atividade
ocorreu no estande de tiro do 4º B Com e se estendeu durante todo o dia até sua finalização com o tiro noturno. oooooooooooooooooooo

   No dia 29 de março, a 7ª Companhia de Comunicações realizou a marcha a pé de 8 Km. A atividade foi realizada em via 
urbana e na área de instrução do 4º Batalhão de Comunicações após o acionamento do Plano de Chamada da OM e envolveu
todo o Efetivo Profissional e Variável prontos na Companhia. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   Nos dias 29 e 30 de março, a 7ª Cia Com realizou seu Dia Verde para todos os militares do Efetivo Profissional. A atividade teve
como objetivo capacitar os militares mais antigos das seções e foi composta das seguintes instruções: operação e configuração
manual dos equipamentos da família Falcon, operação e configuração manual dos rádios da linha Motorola XTS 1500/ 2500 e XTL 
1500; características e operação da repetidora GTR 8000, Sistema de Radiocomunicação Digital Troncalizado (SRDT), além do 
emprego do Software Pacificador em sincronia com os equipamentos rádio da OM. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

‘‘O Curumim do Sertão’’ é um informativo da
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